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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Положення про порядок та умови обрання аспірантами дисциплін за 

вибором (далі – Положення) у Національній бібліотеці України імені 

В. І. Вернадського (далі – НБУВ) містить основні вимоги щодо здійснення 

студентами права вибору навчальних дисциплін відповідно до Закону 

України «Про вищу освіту».  

1.2. Згідно з пунктом 15 частини 1 статті 62 Закону України «Про вищу 

освіту», особа, яка навчається у закладі вищої освіти, має право на вибір 

навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною освітньою 

програмою та робочим навчальним планом, в обсязі, що становить не менш 

як 25 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для 

відповідного рівня вищої освіти.  

1.3. Зміст конкретної вибіркової навчальної дисципліни визначають 

навчальна програма та робоча навчальна програма дисципліни.  

1.4. Вибіркові дисципліни надають можливість здійснення поглибленої 

підготовки за освітніми програмами, і визначають характер майбутньої 

діяльності, сприяють академічній мобільності студента, його особистим 

інтересам, дозволяють здійснювати впровадження освітніх програм у межах 

базової спеціальності з метою формування компетентностей студента 

відповідно до вимог ринку праці.  

1.5. Вибір дисциплін варіативної частини освітньої програми аспірант 

здійснює під час складання індивідуального навчального плану.  

1.6. Дисципліни вільного вибору представлені в навчальному плані 

відповідної освітньої програми переліком (блоком) дисциплін, що є 

однаковими за обсягом кредитів та формою контролю. Кількість і обсяг 

дисциплін вільного вибору студента для конкретного семестру вказана в 

навчальному плані.  

1.7. Відповідальні підрозділи, що пропонують вибіркові дисципліни, 

своєчасно забезпечують підготовку навчальних програм і робочих 

навчальних програм з дисциплін, методичних і організаційних матеріалів, 

необхідних для вивчення вибіркових дисциплін.  

 



2. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ВИБІРКОВОЇ ЧАСТИНИ 

ІНДИВІДУАЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ ЗДОБУВАЧА ВИЩОЇ 

ОСВІТИ 

 

2.1. З метою підготовки організації освітнього процесу відповідальний 

за організацію роботи аспірантури і докторантури НБУВ спільно з 

керівниками структурних підрозділів, які забезпечують викладання 

навчальних дисциплін циклу вільного вибору, узгоджують перелік дисциплін 

вільного вибору студентіві оприлюднюють відомості про нього на порталі 

НБУВ у розділі «Аспірантура, докторантура»не менше ніж за рік до початку 

вивчення цих дисциплін.  

2.2. Відповідальний за організацію роботи аспірантури і докторантури 

НБУВ організовує ознайомлення аспірантів із порядком, термінами та 

особливостями запису з метою вивчення навчальних дисциплін вільного 

вибору.  

2.3. Аспіранти здійснюють запис щодо вивчення навчальних дисциплін 

вільного вибору після зарахування до аспірантури НБУВпротягом місяця з 

дати зарахування.  

2.4. Здобувачі подають заяву (Додатки 1, 2) на ім’я генерального 

директора НБУВ щодо обраних ними дисциплін, що є підставою для 

формування індивідуального навчального плану студента. 

2.5. Протягом двох тижнів після написання заяви (але не пізніше 27 

грудня) аспіранти мають право коригувати перелік обраних вибіркових 

дисциплін, змінюючи їх через подання відповідної заяви до аспірантури. У 

цьому разі має бути відмітка аспірантури про анулювання попередньої заяви.  

2.6. У разі якщо аспірант у визначені пунктами 2.3.-2.5. цього Порядку 

терміни не записався на блок або перелік вибіркових дисциплін, 

відповідальний за організацію роботи аспірантури і докторантури НБУВ 

здійснює запис такого студента на блок або перелік вибіркових дисциплін 

самостійно із міркувань оптимізації освітнього процесу.  

2.7. Аспірант, який з поважної причини, підтвердженої документально, 

був відсутній протягом визначеного пп.2.3.-2.5. цього Порядку терміну та не 

записався на блок (перелік) вибіркових дисциплін, має право зробити такий 

запис протягом першого тижня після того, як він з’явився на навчання. 

Поважними причинами вважаються: хвороба студента, його навчання чи 

стажування в освітніх і наукових установах іноземних держав, призов на 

військову службу тощо.  

2.8. На підставі заяв студентів аспірантура разом з відповідними 

структурними підрозділами НБУВ визначає перелік вивчення вибіркових 

дисциплін, який є підставою для формування робочих навчальних планів.  

2.9. Вибір вважається здійсненим, якщо на певні блоки (переліки) 

вибіркових дисциплін записалося не менше половини+ 1 студент від 

кількостіаспірантів групи. Решта аспірантів долучається до вивчення 

обраного блоку (переліку) вибіркових дисциплін.  



2.10. Після остаточного погодження блоку (переліку) вибіркових 

дисципліні занесення інформації щодо вибіркових дисциплін до 

індивідуальних навчальних планів аспірантів вибіркові дисципліни стають 

для аспірантів обов’язковими.  

2.11. Заяви аспірантів зберігають васпірантурі протягом всього періоду 

навчання аспірантів.  

2.12. Аспірант в односторонньому порядку не може відмовитись від 

вивчення вибраної ним дисципліни. Особиста відмова від вивчення курсу 

спричинить академічну заборгованість. 

 

ПРОЦЕДУРА ВИБОРУ СТУДЕНТАМИ НАВЧАЛЬНИХ 

ДИСЦИПЛІН 

 

Студентові пропонується реалізовувати свій вибір так:  

2.13. Із варіативної складової навчального плану освітньої програми, за 

якою аспірант навчається:  

- вибір цілісного спеціалізованого блоку дисциплін, що містить 

переважно фахові дисципліни;  

- одночасний вибір вказаної кількості дисциплін із блоку, що містить 

переважно фахові (для обраної освітньої програми) дисципліни;  

- вибору однієї дисципліни з переліку.  

2.14. Аспіранту може бути відмовлено в реалізації його вибору й 

запропоновано зробити новий вибір, якщо:  

- кількість студентів, які зробили однаковий вибір, є меншою за 

відповідні встановлені НБУВ мінімуми;  

- наслідком вибору навчальної дисципліни є перевищення встановленого 

максимуму кількості навчальних дисциплін, які студент може опановувати 

одночасно, та/або кількості підсумкових (семестрових) форм контролю;  

- наслідком вибору навчальної дисципліни є формування академічної 

заборгованості через відсутність необхідного рівня вхідних знань і вмінь.  

 

3. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

3.1. Структурні підрозділи НБУВ можуть виходити з пропозиціями 

щодо внесення змін до зазначеного в навчальному плані переліку вибіркових 

дисциплін з огляду на особливості освітніх програм, за якими здійснюється 

підготовка фахівців, нових освітніх стандартів тощо. Рішення про 

затвердження змін до навчального плану приймає вчена рада НБУВ.  

3.2. У випадку поновлення, переведення студента, виходу з академічної 

відпустки можливе перезарахування вибіркових дисциплін відповідно до 

Порядку визначення академічної різниці, її складання та перезарахування 

(зарахування) навчальних дисциплін.  

 



Додаток 1. 

 

Генеральному директору 

Національної бібліотеки України 

імені В. І. Вернадського 

_______________________________ 

                          ПІБ 

 

аспіранта І курсу Національної 

бібліотеки України імені 

В. І. Вернадського спеціальності  

029 «Інформаційна, бібліотечна та 

архівна справа» 

_______________________________ 

ПІБ 

 

 

 

ЗАЯВА 

 

Із запропонованих навчальним планом освітньої програми підготовки 

докторів філософії в Національній бібліотеці України імені 

В. І. Вернадського вибіркових дисциплін я обираю дисципліни блоку______. 

 

 

 

_____________                                                _______________ 

Дата                                                                          Підпис 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2. 

 

Генеральному директору 

Національної бібліотеки України 

імені В. І. Вернадського 

_______________________________ 

                          ПІБ 

 

аспіранта І курсу Національної 

бібліотеки України імені 

В. І. Вернадського спеціальності  

029 «Інформаційна, бібліотечна та 

архівна справа» 

_______________________________ 

                          ПІБ 

 

 

 

ЗАЯВА 

 

Із запропонованих навчальним планом освітньої програми підготовки 

докторів філософії в Національній бібліотеці України імені 

В. І. Вернадського вибіркових дисциплін я обираю дисципліни: 

1.________________________________ 

2.________________________________ 

3.________________________________ 

4.________________________________ 

5._________________________________ 

 

 

 

_____________                                                _______________ 

Дата                                                                          Підпис 

 


